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1 Apresentação 

O módulo de discagem MD8- Slim disca para até oito números telefônicos e envia através 
da linha telefônica um sinal sonoro padrão de sirene avisando o alarme, ou ainda uma gravação 
de 50 segundos quando acoplado ao módulo de voz modelo MV50 Slim*. 

*Produto vendido separadamente 

2 Características Principais 

 Discagem em modo Pulso ou DTMF; 

 Memória permanente para 8 números telefônicos (não perde os números gravados); 

 Emite sinal sonoro padrão de sirene aos telefones programados; 

 Aceita placa com módulo de voz modelo MV50 Slim com até 50s segundos de gravação; 

 O número gravado na memória “MEM 1” pode ser programado para enviar bips repetitivos, 
informando quando a central de alarme é armada ou desarmada; 

 Dois modos de disparo: Seguidor de Sirene e Pulso Sirene; 

 Senha para desarmar o discador após um disparo; 

 Teste de discagem sem necessidade de disparar a central; 

 Programa tempo de tom de linha e número para acessar linha externa (PABX). 
 

3 Sinalização 

 O LED Status pisca lento enquanto o discador não possuir ao menos um número telefônico 
registrado na memória; 

 Programando ao menos um número telefônico o discador está pronto para operar; 
Nesta situação o LED Status pisca rápido; 

 O LED Status pisca rapidamente 1 vez para indicar o acionamento de uma tecla; 

 LED REC – Utilizado com o acessório Modulo de Voz. Aceso indica gravação. 

4 Programação das Memórias 1 a 8 (MEM 1 a MEM 8) 

Digite F + [Memória] + [N  Telefone] + Entra  

Onde:  [Memória]     = Teclas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8.  
 [N  Telefone] = Número do telefone desejado 
 
Led Status passa a piscar rapidamente  

 

Obs.: Não é obrigatório programar todas as oito memórias. 

Imagem meramente ilustrativa 

5 Apagando um Telefone da Memória 

Digite F + [Memória] + Entra   Apaga o número da memória desejada. 

Onde:  [Memória] = Teclas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8.                  

6 Teste das Memórias Armazenadas 

O discador possui a função de teste dos telefones programados sem necessitar o 
acionamento da central. 
Esta função efetua a discagem do número selecionado transmitindo o sinal de alarme. 

 

Digite F + 9 + [Memória]  Testa o número da memória desejada 

Onde:  [N° da Memória] = Teclas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. 

 

 1 

4 5 6 

7 8 9 

0 F 

Anula 

Mem 

Limpa Entra 

2 3 Casa 
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7 Programação DTMF ou Pulso 

Programe o modo como o discador vai efetuar a discagem do número telefônico. Se na sua 
localidade o sistema telefônico não aceitar DTMF programe como Pulso. 

 
 

Digite F + 0 + 1 +         + Entra 
 

Obs.: A tecla “1” muda a sinalização do LED Status alternando a programação. 

8 Programação do Relatório Arme/Desarme por Telefone 

Quando a central acionar um ou dois bips rápidos na sirene, sinalizando que a central está 
armada ou desarmada, o discador envia um sinal para o número telefônico programado na 
memória MEM1. O sinal enviado é o mesmo tanto para arme ou desarme. 

 
 

Digite F + 0 + 2 +         + Entra 
 
 

Obs.: A tecla “2” muda a sinalização do LED Status alternando a programação. 
 

9 Programação Modo de Disparo 

O discador possui dois modos de disparo: 

- Seguidor de Sirene: ao acionar a sirene da central de alarme o discador inicia a discagem para 
os telefones programados. O discador realiza o ciclo de discagem enquanto a sirene está 
disparando. Ao ser desligada a sirene, o discador interrompe a chamada.  

- Pulso Sirene: ao acionar a sirene da central de alarme por um tempo maior que 4s, mesmo 
desligando a sirene em seguida, o discador chama todos os telefones programados de 1 até 
10 vezes (ver “programação do número de tentativas de discagem“).  

 
 
Digite F + 0 + 3 +          + Entra   
 
 
Obs.: A tecla “3” muda a sinalização do LED Status alternando a programação. 
 

10 Programação Número Chave para PABX 

O discador pode ser programado para discar o número chave em PABX para ter acesso a 
linha externa. Somente são aceitos valores de um digito compreendendo a faixa de 0...9. O valor 
padrão de fábrica é sem número chave para PABX. 

 
Digite F + 0 + 6 + número chave para PABX 

 

11 Apagando a Programação do Número Chave de PABX 

Digite F + 0 + 6 +  Entra  Apaga o número chave para PABX 

 

LED Status 
Apagado = modo PULSO 
Aceso = modo DTMF 

LED Status 
Apagado = Desabilitado 
Aceso = Habilitado 

LED Status 
Apagado = pulso sirene 
Aceso = seguidor de sirene 
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12 Programação do Tempo de Espera do Tom de Linha 

Esta função programa o tempo de espera do tom de linha antes de iniciar a discagem 
telefônica. O valor padrão é 5 segundos, mas pode ser programado de 1 a 10 segundos. Para 
programar 10 segundos, digitar a tecla “0”. 

 
Digite F + 0 + 7 + tempo necessário (1 a 10s) 

13 Programação de Senha de Desarme do Discador 

Se o alarme for desarmado após um disparo em falso e o discador continuar a chamar os 
números programados na memória, basta digitar uma senha de quatro dígitos para desarmar o 
discador. Para programar esta senha: 

 
Digite F + 0 + 9 + [senha de 4 dígitos] 

 
Para apagar a senha: 

  
Digite F + 0 + 9 + Entra 

14 Programação do Número de Tentativas de Discagem 

Esta programação só é válida quando o discador está programado com o modo de disparo 
“Pulso Sirene”. No modo “Seguidor de Sirene” item 9, as tentativas de discagem terminam 
quando a sirene é desligada. 

Se o discador estiver programado e receber um sinal de disparo com duração maior que 4s, 
efetua a discagem da seguinte forma: 

a) Disca o 1 número que encontrar programado, em ordem crescente da programação; 
b) Transmite durante 50 segundos: sinal sonoro padrão de sirene ou a gravação de 50 segundos 

(opcional); 
c) Desliga durante 5 segundos; 
d) Disca o próximo número programado; 
e) Volta ao item b; 

Importante: 

 Continuará neste processo até que complete o número de tentativas de discagem 
programado; 

Exemplo: 

Se programar o número de tentativas para 2, o discador chamará duas vezes cada número 
da memória mesmo se a central de alarme for desarmada. Caso seja um disparo em falso o 
usuário tem condições de cancelar as chamadas do discador digitando a sua senha de quatro 
dígitos. 

 
Para programar: 

 
Digite F + 0 + 0 + tentativas de discagem (1 a 10) 

 
 Para programar 10 tentativas, digitar a tecla “0”; 
 De fábrica vem programado com duas tentativas de discagem. 
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15 Gravando Mensagem no Módulo de Voz MV50 Slim 

 
Com o módulo de voz MV50 Slim* instalado, mantenha pressionada a tecla Mem no painel 

do discador, no momento em que o LED REC acender, fale a mensagem correspondente com máximo 
50 segundos de duração, ao final solte a tecla. Para desabilitar a tecla “Mem”, retire o jumper JP1 
localizado na placa do discador.  
   

Para teste da mensagem gravada, memorize um número pré-definido no discador e efetue 
o teste de memórias armazenadas.  

 
*Produto vendido separadamente 

16 Apagando Toda a Programação 

 
Para apagar: 
- Retire a alimentação do discador; 
- Pressione a tecla “F” e realimente. 
 

Todas as programações efetuadas são apagadas e o MD8-Slim volta aos valores de fábrica.  

 
 

17 Esquema de Ligação 
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Imagem meramente ilustrativa 

18 Características Técnicas 

 
Alimentação: 11 a 15 VCC 
Consumo máximo: 50 mA 
Tipo de discagem: Pulso ou DTMF 
Tensão de disparo: 11 a 15 VCC 
Número de memórias: 8 números com até 16 dígitos cada 
Dimensões: LxAxP (mm): 137x90x26mm 
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Nota: 
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Certificado de Garantia 
 

 

1- Todas as partes, peças e componentes, são garantidos contra eventuais DEFEITOS DE FABRICAÇÃO que 
porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data de emissão da nota 

fiscal do produto. 

2- Constatado o defeito, deve-se imediatamente comunicar à empresa que efetuou a instalação ou serviço 
autorizado mais próximo. Somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de 

garantia. Caso contrário esta garantia perde o efeito, pois o produto terá sido violado. 

3- Em caso de atendimento domiciliar e/ou necessidade de retirada do produto, as despesas decorrentes de 
serviços, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam por conta e risco do consumidor. 

4- A garantia ficará automaticamente cancelada se o produto for violado, receber maus tratos ou sofrer danos 
decorrentes de acidentes, quedas, agentes da natureza (raios, inundações), variações de tensão elétrica, 

sobrecarga acima do especificado e instalação em desacordo com o manual. 

 
Fabricado por: CNPJ 78.323.094/0004-70. 
A Khronos reserva-se o direito de alterar o equipamento sem aviso prévio. 

LOCAL: _________________________________________________ 

REVENDA: _______________________________________________ 

DATA: __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.009.028.021 

Informações e suporte técnico do produto: 
www.cs.ind.br      suporte@cs.ind.br 

 

CS COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA 

Fone: +55 (48) 3246-8563 

A CS Comunicação e Segurança reserva-se ao direito de modificar, adicionar ou excluir 
partes deste manual sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos ou prejuízos 
resultantes do uso inadequado deste produto. 

Em caso de dúvida, consulte nosso departamento de assistência técnica. 

 

http://www.cs.ind.br/
mailto:suporte@cs.ind.br

